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Benelux al Helsingtir (Danlando)

La plaĉa enhavo de la « mehlena » aŭtobuso ie en

Germanujo, apud Hamburgo.

PRAKTIKA PROPAGANDO.

La esperantistoj emas vivi en
aparta mondeto, sed tia konduto
finfine kaŭzas por la propagando
katastrofan izolecon. Ni jam sper-
tis ke la alfluo de gekursanoj, kvan-
kam la ligaj sekcioj ne ŝparis mo-
non por prepari vintro-kurson,
restis tre modesta. Sed ni konside-
ru faktojn : ĉie ekzistas unuflan-
ke kernoj kie oni praktikas nian
lingvon — aliflanke la amaso, kiu
nur unu aŭ du fojojn jare aŭdas
ion pri Esperanto, ĉu anoncon de
kurso, ĉu komunikon pri festo aŭ
kongreso. Kaj ĝuste al tiuj ekster-
starantoj ni volas subite trudi nian
internacian helplingvon.

Jam multaj propagandistoj tu-
te ŝanĝis tiajn nelnodernajn meto-
dojn.

Estas ja logike ke oni unue dum
monatoj, jes, dum jaroj. prilaboru
la amason — pensu pri firmoj kiuj
dum monatoj anoncas novan pro-
dukton per ĉiuj rimedoj, antaŭ ol
ĝi aperas en la butikoj —.

La gazetar-servo, kia ni ĝin sta-
rigis, estas tial gravega helpo.
kvankam ankoraŭ tro modesta. Sed
ni profitu ĉiun okazon por altrudi
la ekzistadon kaj uzadon de nia
lingvo.

.rr.•nka. pruvo por la praktika
uzado de Esperanto estas nia bi-
blioteko. Kaj ĉiutage aperas rrovaj
libroj kaj broŝuroj. Kaj la redak-
toroj estas superŝutitaj de libroj
kaj petoj por recenzo ĉiuspecaj.
Vere, tio necesas, ĉar estas ja la
Esperanto-legantaro kiu aĉetas li-
brojn. Sed imagu foje ke same iu
nacia revuo ricevus ĉiujn eldona-
ĵo,;n, kun peto, en Esperanto, por
recenso ? La impreso estus certe
forta, kaj. daŭra

Mi komprenas ke ne ĉiu nacia
gazeto povas esti tiamaniere pri-
laborata. Sed U.E.A.. pere de siaj
ĉefdelegitoj, povus kunmeti liston
de adresoj tutmondaj, menciante
po lando : adreson de grava ĝene -
ralscienca revuo, de filologa revuo,
de junulara revuo, de distrajrevuo,
kaj, se ĝi ekzistas, de regule aper-
-anta libro-katalogo.

Eĉ la nura ekzistado de tia lis-
to, kiu povus aperi en la jarlibro
'de U.E.A. estus por ĉiuj Esperan-
tistoj kaj ne-esperantistoj jam tre
Interesa.

La eldonanto de iu libro facile
'deduktos al kiaj revuoj lia libro
estus sendota, kaj la porrecenza
kvanto limigos la lando-nombron.
Kompreneble oni sendu ĉiam al
tiu lando kie okazas propagand-
ofensivo, kiel nun Islando.

G.M.

Vagonare aŭ jam a2:ctobuse, la VEB-
anoj atingis, foririnte la 15-7 vespere
aŭtobu.se el Roosendaal (Ned.) je la 3-a
9natene _Irtrecht-on, kie ili renkontis la
LEEN -an.o n, kiuj partoprenis la restu-
don en la dana paradizo Elsinora. !

Cirkcaŭ la 4-a matene, la tri NEM-a.ŭ-
tobusoj startis, transportante pli 01 100
personojn, ek al Danlando. Tra Germa-
nujo — unu « aŭtobuso » tamen tranok-
tis en Hamburgo — ili alvenis resp. en
Kolding kaj Fredericia kie, giutinte tiom
da kilometroj, ĉiuj dormegis...

Sed jam dimanĉm.atene okazis, por
unu aŭtobuso, Za unua antaŭvidita. eks-
kurso al la pentrindaj 2nontetaj Schamm -
lysbankuu (proksime al Kolding) ; post-
tagmeze rendevuo en Fredericia, de kie
sur Za ponton de la Lille Belt al la in-
sulo Fyn kaj prame trans la Store Belt
por atingi, la saman vesperon, Elsino-
ron.

Ree estis granda. distanco, sed vere re-
fre.igis ĉiujn la alveno, la bongusta
?nanyo, la retrovo de la sindona amiko
Friis (gvidanto de la E-ferio) kaj de
tiom da kore karaj geamikoj !

Kaj sin sekvis la ekskursoj por la tri
aŭtobusoj : Kopenhago (kvarfoje) —
ne estis forgesataj i.a. la urbodom.o kaj
ln, .mondfama Tivoli —, Helsingiir mem
kun la ham.leta. kastelo, Kronborg ;
ler5d kaj la nekredebZaj arttrezoroj de
Frederiksborg ; Hornbaeck, la banurbe-
to, eĉ Hlsinborg en Svedlando kaj, ĉe
Ia reveno, Silkeborg kun lagetoj kaj ti-
pa Himmelbjerget, ktp.

Kaj ĉu do ne okazis io el Esperanta
vidpunkto ? Nu, nepre jes ! Circma.tene,
dum tuta semajno, ĉiaj kursoj : por ko-
m:eneantoj, por progresintoj, konversa-
cia, historia, literatura ktp, kiujn gvidis
ges-anoj M. Haudebine (francino), Ma-
jor (anglino), T. Morariu (rumano)
Noll, I. Christensen kaj L. Friis (danoj).

Kaj vespere, prelegoj, da.ncado, pro-
m.enadoj kaj « last but post least » Be-
nelux-aran!go kiu, malgraŭ malmulta ri-
petado, farijis sukceso per siaj sol-kaj
lï.orkantoj, deklamoj, skeĉoj. Kaj kiom
feliêis la « dornaj » karavanestroj kiam
«flor-um.-is» ilin la junaj kaj belaj el-
sinoraj floroj !

Vere, ne nur la vespero, sed ankaŭ la
vojaĝo mem pruvis la realecon, la ne-
pran vivon de Benelux!

Kion diri pri la atinosfero ? Vera in-
ternacieco, vera Esperantismo... Plene
vortigi tion estas mafacile, êar ne .nur
la. konversacioj, sed ankaŭ la manĝo,
la dormado kaj eĉ la flirtado •havis sa-
man karakteran !

Kaj mi. demandas : kiu el ni ne kun-
portis memorajojn pri dana gastamo,
pri internacia amikeco, pri m.irinda mon-
do kaj novaj same mirindaj hontoj, eĉ
pri ancwre konu'caba,ad.d.t.t
...memorajojn pri forviáo de limoj (kvan-
kam ne doganaj !) dank' al Esperanto?

Mi ne elokventos pri la rezultoj de
nia karavano en Nederlando, sed jes ja
pri la VEB-landeto ! Same en Bruselo,
kiel en Mehleno (mi ne forgesas Bru-
gon !) mi rajtas konfirmi ke la Esperan-
tistoj progresis kaj nun aspiras al tiaj
« ekskurseto j », ke la aliaj nun grand-
parte lernas en vesperkursoj, komune
aŭ ne, Esperanton, tiel ke multaj kaj
tza.) konvinkitaj adeptoj estis varbataj !
Kaj ĉu tio ne estas praktika rezultato ?

La nederlanda karavanestro
(dekstre) kaj edzino (meze).

Kaj ne la gvidantoj, sed ili jam pla-
nis por la venonta jaro... Ili flustras pri
Kufstein en Tirolo, pri la UEA-Mond-
Kongreso en Parizo, kelkaj pri reiro al
Elsinoro, kaj pri Dover en Anglztjo !

Ili eble ne scias kiom ili postulas de
la kompatindaj karavanestroj, kiuj ĉi.u-
jare ekhavas iom pli da zorgoj kaj per-
das iom pli da haroj... Sed tiuj estroj
estas ja Esperantistoj, ili fidas la taŭ-
gecon, la idealan karakteron, la organi-
eemon kaj sentiman progresemon de la
Esperantistaro kaj ankaŭ ili reiros al
la geamikoj, la konatoj, al la Esperen-
tista popolo !

Nu jes, tiel, eble simple tiel, kvazaŭ
lzcde, realigos la vivocelo de la kara
Ludoviko, Laza.ro Zamenhof !

T.V.G.

Wereldnieuws
In Januari werd dit jaar een aan-

vang gemaakt met facultatief Esperan-
to-onderwijs op de Kweekschool te De-
venter. In September, met de aanvang
van het nieuwe leerjaar gaven 31 van
de 33 leerlingen zich voor de nieuwe
cursus op. Op de V.G.L.O.--school te De-
venter wordt in alle klassen Esperanto
onderwezen.

In verschillende fabrieken en bedrij-
ven worden Esperanto -cursussen gege
ven voor het personeel, o.a. bij Verkade
en Pieter Schoen (Zaandam) en Ter
Kuile (Enschede).

Het te Leiden verschijnende « Neder-
lands Talenblad » bevat naast teksten
in het Frans, Duits, Engels, Spaans, La-
tijns en Russisch ook teksten in Espe-
ranto.

De Algemene Vereniging van Leraren
bij het Middelbaar Onderwijs heeft in
haar Algemene Vergadering, in Augus-
tus gehouden, met een grote meerder-
heid van stemmen het bestuursvoorstel
aangenomen om de invoering van Es-
peranto als facultatief leervak bij het
Middelbaar Onderwijs te ondersteunen.

Radio « Vaticaan » heeft bekend ge-
maakt, dat in het heilige jaar (1950) de
programma's voor de feestelijkheden
ook in het Esperanto zullen worden uit-
gezonden.

De Britse Minister van Onderwijs
heeft twee inspecteurs als waarnemers
naar het wereldcongres van esperantis-
ten te Bournernouth gezonden. Zij woon-
den verschillende bijeenkomsten bij ten
einde zich op de hoogte te stellen van
.r..` pr aetisch gebruik van Esperanto.

In « Het Schoolblad » van 3 Sept. la-
zen we een uitvoerig verslag van het
op 18/22 Juli te Amsterdam gehouden
internationale congres voor orthopaeda-
gogiek. Enkele passages daaruit willen
we onze lezers niet onthouden.

... Voertalen waren (le Engelse en de
Franse taal. Het Duits was toegestaan.
Tolken waren niet aanwezig. Het was
dan ook behoorlijk vermoeiend, al (leze
zittingen mee te maken... -- ...In de
praktijk is van het beantwoorden van
vragen niet veel terecht gekomen. Het
is nu eenmaal niet zo gemakkelijk, naar
aanleiding van een pas gehoorde inlei-
ding in een vreemde taal vragen te for-
muleren. In bepaalde gevallen verdween
de spreker, voor de vraag ter tafel kon
werden gebracht of was de overgebleven
tijd totaal onvoldoende om haar te kun-
nen beantwoorden. Daardoor kreeg het
congres over het algemeen Iets mat...

Uit « Tijdschrift voor Buitengewoon
Onderwijs », 29e Jaargang N° 9 citeren
we over ditzelfde congres het volgende :

... En het was vooral na deze voor-
dracht, dat velen het gemis voelden, dat
het niet mogelijk was gebleken, de be-
schikking te krijgen over tolken. Menig-
een, die zich verbeeldde vrij aardig
Frans te kunnen volgen, had na het be-
toog van Mad. Brosse die illusie ver-
loren. Ook bij andere voordrachten deed
zich het bezwaar van toch nog onvol-
doende de taal meester te zijn, sterk ge-
voelen. Dit deed ook afbreuk aan het
contact tussen buitenlanders en Neder-
landers. Heel sterk werd dit wel gevoeld
door hen, die internationale congressen
hadden bijgewoond, waar Esperanto de
algemene voertaal en het middel tot on-
derling contact was.

Het Braziliaans Instituut voor Geo-
graphie en Statistiek gebruikt al meer
dan 10 jaar Esperanto in zijn corres-
pondentie met het buitenland. Boven-
dien organiseert het Instituut verschil-
lende Esperanto-cursussen voor zijn per-
soneel. •

Het ministerie van verkeer in Nieuw -

Zeeland heeft filmstroken met Esperan-
to-tekst uitgegeven, om aan Nieuw-Zee-
land in het buitenland meer bekendheid
te geven. De aanvragen waren zo talrijk,
dat het ministerie ze niet kon verwer-
ken en de Esperanto-vereniging in Wel-
lington moest verzoeken een oproep te
plaatsen om de stroom van aanvragen
te doen ophouden.

R. Slot
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OBSERVOJ LA STUDANTO
KIAM LA CASTECO

NE PLU ESTAS
VIRTO.

Karakteriza por la
nuna degenero, kiu ne
indulyc(s eĉ nian rne-
d•ion, ŝajnas al mi le

jena du(b)senca traduko de Za fama ver-

so de Alfred du Vigny, kiun mi trovis
en ĵusaperinta Esperanto-libro : Mi ŝa-
tas la kalsonon (komprenu.: la kalso-
non 1), vespere, en arbar'... (J'aime le
son du cor, 1e soir, au fond des bois...)

Kaj mi komprenas 10 sazn.idea.non kirt
en mu.ltiegata Esperanto-gazeto vipas
lu nunan malbonan moralon, la malse-
verajn morojn kaj la malprudon de Za
virinoj.

Cio devenas de la malĉastaj subves-
toj de la nuna inaro, proklamas tiu spe-

cialisto, kiu konstatas ke ilia pantalono
ne plu estas el tolo aŭ, kateno kaj ne
plu estas fiksita super la koksoj per
taŭgaj ligiloj, tiel ke ili ne tiel facikt-
nime kaj senpripense estas demeteblaj
kiel tiuj de Za nunte•mpa j virinoj.

Kaj nia. moralisto, cetere tute super-
flue, rnencias ke li estas sepdekjar(t...

PIK.

TREKKEN EN VERSTAAN.
In het Septembernummer van De

Trekker», orgaan van de Vlaamse Jeugd-
herbergcentrale. lezen we een uitvoerig
verslag over de Wereldtrekkersronde
te Silkeborg in Denemarken.

De jeugdherbergorganlsaties van 23
landen waren er vertegenwoordigd om
hun belangen te bespreken. Agendapun-
ten als : kleur van het jaarzegel en stan-
dardisatie van de lidmaatschapskaart
wijzen er op dat men wel verder kijkt
dan de eigen grenzen, maar aan bijkom-
stigheden blijft hechten.

TE SILKEBORG
werd o.i. andermaal de kans verkeken
om grondig het hoofdpropleem aan te
vatten : ni. het bevorderen _van het per-
soonlijk contact tussen de leden van al
de aangesloten Centrales. Maar dat gaat
niet zonder een billijke oplossing van
de moeilijkheid die de talenverscheiden-
heid oplevert, en dan komt men 'wellicht
hij Esperanto terecht...

Het talenprobleem immer over het
hoofd zien is de oplossing moedwillig
uit de weg treden.Of moeten we uit het
verschijnen van een handbook, een song-
book, een Y.H.- manual en andere publi-
caties in de Engelse taal besluiten dat
de oplossing gevonden is ?

Toch niet, daar we in hetzelfde num-
mer van « De Trekker » op bl. 94 le-
zen : « Met een minimum van gebroken
woorden begrijpen we elkaar ». De kin-
derhand van de V.J.H.C. lijkt ons gauw
gevuld. Wanneer, ja wanneer zal men
in de trekkerswereld trekken en ver-
staan ?

ESPERANTO EN PHILATELIE.
De mooie E.postzegel van 20 gro-

schen op 25 Juli I1. uitgegeven ter gele •
genheid van het Oostenrijks E.congres
te Graz, verscheen in een oplaag van
een miljoen exemplaren. Het congres-
comité nam hiervan 20.000 ex. voor zijn
rekening.

Bij gelegenheid van het verschijnen
van deze postzegel sprak Dr. Karl
Dworschalk, alg. directeur van de pos-
terijen in Oostenrijk als volgt voor ra-
dio Wien : « De mensheid hunkert naar
vrede en naar een gemeenschappelijke
hulptaal die de verstandhouding tussen
de volkeren in de hand werkt. E. is
hiervoor het aangewezen middel. Door
de uitgifte van deze postzegel heeft de
regering van Oostenrijk de grote ver-
dienste van E. willen huldigen... »

HET BESTUUR. DER POSTERIJEN
van Oostenrijk liet bij de verkoop van
vleze postzegel een prospectus overhan-
digen waarin doel en streven van het
E. werden toegelicht. Wij vertalen uit het
Duits de aanhef van dit prospectuf: «Ge-
durende eeuwen volstond voor het inter-
nationaal verkeer, benevens het Frans --
de taal der diplomaten - de kennis van
het Duits, tenminste op het Europese vas-
teland. Sinds de moderne verkeersmidde-
len, spoorweg, auto, luchtvaart en tele-
graaf, telefoon en radio de mensen na-
der tot elkander hebben gebracht, wordt
de oplossing van het probleem dat de ta-
lenverwarring schept van jaar tot jaar
dringender... » Van officiële zijde werd
alzo hij nagenoeg ieder Oostenrijker een
uitstekende propaganda voor E. ge-
voerd. Moeten eerst tientallen landen
het voorbeeld geven opdat ook wij eens
schoorvoetend gaan volgen ?

Vertaling van de opgave uit het vo-
rige nummer :

1. La ŝtelisto sciis, ke la knabo ha-
vas multe da mono (multan monon) kun
(ĉe) si. 2. Antaŭ sia (verwijst naar het
nog volgende onderwerp » ; zie ar-
tikel « refleksivaj pronomoj » in dit
nummer) foriro al Parizo li adiaŭis
ĉiujn siajn amikojn. 3. Nevidate li atin-
gis sian kaŝejon. 4. Cu vi preferas (pli
ŝatas) la terpomojn frititaj (bep. v. ge-
steldheid) ol kuirita] ? 5. Lakto estas
saniga trinkaĵo ; mi ĉiutage trinkas
proksimume kvar glasojn da lakto. 6.
Oni miris pri lia propono. 7. Se la ve-
tero morgaŭ estos ( !) bela, ni pasigos la
tutan tagon sur la strando. 8. Se mi es-
tus sciinta ke estas nur la deka (horo),
mi ne estus tiel (tiom) rapidinta.

Jen la korektita tasko pri la grava
litero n :

Tuj post kiam profesoro N. A. Turo
venis hejmen, li eniris la ĝardenon, kiu
estis 20 metrojn longa kaj kies larĝe -
co estis 12 metroj. En arbusto li trovis
neston de paruo, plenan de ovoj. Aŭdan -
te bruon, li rigardis supren kaj vidis tian
dikan burdon, kian li antaŭe neniam vi-
dis. Primeditante la miraklojn de la na-
turo, li promenis al la lageto, kiu estis
ciuonan metron pli profunda ol tiu, kiun
posedis lia najbaro, kiun li rigardis kiel
sian plej bonan amikon kaj kiun la
antaŭan semajnon oni elektis prezidan-
to de grava asocio. Timante fali en la
akvon, li singarde paŝis ĝis la bordo
kaj poste vokis sian dresitan orfiŝon
Antonio, kiu naĝis bonhumora en la
klara akvo. Dum kelka tempo li inter-
parolis kun sia fiŝo sed kiam li staris
tie jam pli ol 12 minutojn, lia stomako
ekmurmuris. Li do lasis la fiŝon sola,
saltis trans florbedon kaj rapide iris
returne al la manĝoĉambro. Survoje li
ekvidis sian amikon la kuiriston, kiu
venis el la domo kaj iris al li renkon-
te kriante ke en Ia salono trovigas krom
li rv edzino Marta fremdulo el Parizo,
kiu deziras konsulti lin anstataŭ lian
kolegon Marko koncerne gravan aferon.

Faru demandojn, al kiuj ĉi-subaj fra-
zoj respondas, anst.ataŭigante la kursi-
ve presitajn vortojn per la ĝustaj de
mandaj vortoj. Ekz. Li trovis oran hor-
logon. Demando : Kian horloĝon li tro -
vis ?

1. t1or•gaii mi vizitos lin. 2. Oni aten-
dis la gastojn. 3. Li vendis siajn librojn.
4. Li fartas bone. 5. Kvar kaj kvin estas
nuŭ. 6. Li. iris hejmen.. 7. Car li hans
ĉagrenon, li ploris. 8. La romanon « Vik-
tintoj » mi finlegis hieraŭ. 9. Li deziras
fariĝi kuracisto. 10. Li trinkis du• tasojn
da teo. 11. La libroj kuŝis en la ŝranko.
12. Li salutis sian najbaron. 13. Mi tro-
vas tiun libron interesa. 14. Tiu libro
estas mia. 15. Tiu ĉapelo apartenas al
mi. 16. Hieraŭ mi legis interesan libron.
17. La ŝtono estis tiel (tiom) peza, ke
mi ne povis levi gin. 18. Estis la dua
horo. 19. Li korespondis kun nr.ia onklo.
20. Li skribis per krajono. 21. Li perdis
aryentan ringon. 22. Lu frenrduloj al-
venis hieraŭvespere.

Vertaal :
1. De voorzitter deelde mij mede, dat

hij wegens ziekte van z'n vrouw niet op
de vergadering zou komen. 2. Hij zou
een hoger cijfer voor dat vak kunnen
halen. 3. Zou je je overjas niet meene-
men ? 4. Ik zou juist uitgaan toen ik
me herinnerde, dat mijn broer zou ko-
men. 5. Hij zou. wel eens gelijk kunnen
hebben. 6. Zou. je zo goed willen zijn,
de deur te sluiten 7 7. Had ik dat gewe-
ten, dan zou ik zeker gekomen zijn. 8.
Zou hij dat gedaan hebben ? 9. Hij be
weert, dat ik gezegd zou hebben, dat hij
maar uit zou gaan omdat er toch geen
regen zou komen.

LA REFLEKSIVAJ PRONOMOJ

Kvankam la Fundamenta Gramatiko
ne enhavas regulojn pri la uzado de la
refleksivaj pronomoj si kaj sia, el la ek-
zemploj en la Fundamenta Ekzercaro
kaj la klasika literaturo oni povis kon-
kludi ke ili estas uzataj kiel pronomoj
de la tria persono, kiam ili rilatas al la
subjekto de la propozicio (do ne en la
subjekto mem !) ekz. : li promenas kun
sia edzino (subjekto = li) ; li kaj lia
edzino (subjekto = li kaj lia edzino).
Nur en kelkaj proverboj (sia estas kara
pli ol la najbara) ; erf frazoj en kiuj sia
signifas « la ĝusta » (meti ĉion en sia
loko) kaj en kelkaj esprimoj (per si
mem, inter si, siatempe) oni ne aplikas
la regulon, ĉar la uzado de la refleksiva
pronomo faras tiajn frazojn kaj espri-
mojn pli klaraj.

En la Iastaj A-ekzamenoj la kandida-
toj sufiĉe ofte pekis kontraŭ ĉi tiu ce-
tere ne malfacila regulo. Eble la faritajn
erarojn kaŭzis la fakto, ke en kelkaj ler-
nolibroj oni povas legi : «  sia wijst terug
naar (slaat terug op) het onderwerp ».
Tio ne estas tute gesta ; oni devas ne

diri « wijst . (slaat) terug», sed « ver-
wijst naar (slaat op) », ĉar povas esti,
ke la subjekto trovigas en la fino de la
frazo, ekz. dum sia vojaĝo tra Francu-
jo li (= subjekto) parolis nur Esperan-
ton.

Malfacilaĵojn kaŭzas frazoj kun de-
pendaj propozicipartoj, en kiuj pri la
uzado aŭ ne-uzado de la refleksiva pro-
nomo decidas ne la gramatika subjekto
de la dependiga parto sed la logika sub-
jekto de la dependa parto. kiun oni ofte
pretervidas, ĉar ĝi kaŝiĝas en a : ver-
boj (en infinitiva aŭ participa formo) ;
b : adjektivoj kaj c : agojn espriman-
taj substantivoj. Jen sekvas kelkaj ek-
zemploj :

a : La sinjoro ordonis al la servistino
purigi (ke ŝi purigu) liajn botojn. Li
petis la kelneron alporti (ke li alportu)
al li porcion da glaciaĵo. Mi aŭdis lin
kanti (ke li kantas) sian preferatan
himnon. Ludi (ke li ludas) per sia fluto
estas lia ŝatata okupo. Karlo ne lasis
sin bati (esti batata) de sia frato. Li
volis forigi la lian amikon minacantan
danĝeron (la danĝeron, kiu minacas).
Li ne komprenis la lingvon parolatan
(kiu estis parolata) de liaj gastoj. Li
vidis la knabinon ludanta (ke ŝi ludas)
per sia pupo.

b : Li uzis ĉiujn rimedojn taŭgajn
(kiuj estis taŭgaj) por lia celo. Li faris
sian laboron kun la precizerno propra
(kiu estis propra) al ti.

c : Mi renkontis gesinjorojn H. dum
babilado (= dum ili babilis) pri  siaj
infanoj. Li trovis en miaj vortoj jesigon
( = ke ili jesigas) de lia supozo. Vidan-
te liajn sukcesojn mi komprenis lian
konfidon (= ke li konfidas) al si. Neler-
ta esprimado ( = ke oni nelerte espri-
mas) de siaj pensoj povas kaŭzi mis--
komprenojn. Nenio por homo estas pli
malutila, ol n.ekonado (= ke li ne konas)
de siaj propraj posedajoj.

Se la substantivo, ankaŭ se ĝi ne es-
primas agon, estas apozicio, oni konsi-
deras kaŝitan suhjekton, ekzemple : Li
parolis kun sinjoro A., la instruisto
( = kiu estas 1a instruisto) de lia filo.
Ni ne moku sinjoron R., la plej distritan
profesoron (kiu estas Ja plej distrita.
profesoro) en sia urbo.

Kiel apliki la regulon ĉe la kaŭzati-
vaj verboj. esprimantaj du agojn, fara-
tajn de du diversaj subjektoj ? Cu ekz.
la frazo « la instruisto lernigis al la
lernanto sian. ekzercon » signifas, ke
Ia instruisto kompilis ekzercon kaj igis
Ja lernanton lerni ĝin (do la ekzercon
de Ia instruisto) aŭ ke la instruisto or-
donis, ke la lernanto lernu sian propran
ekzercon ? Oni evitu tiajn malfacila-
ĵojn jene : la instruisto igis la lernanton
lerni (= ke li lernu) lian (•= de la in-
struisto) resp. sian (= de la lernanto)
ekzercon.

Ce adjektivaj adverhaj komplemen-
toj oni kelkfoje konsideras kaŝitan sub
jekton, ekz. : ili elektis lin ilia (ke li
estu ilia) gvidanto ; ili opiniis min  ilia
(ke mi estas ilia) plej bona amiko, sed
oni povas diri .same bone : ili elektis lin
sia gvidanto ; ili opiniis min sia piej bo-
na amiko.

Atente pristudinte ĉi-supran artikolon
oni verŝajne pli bone komprenos la era-
rojn, faritajn en la ekzerco pri la re-
fleksiva pronomo, kies solvo aperis en
Ia antaŭa numero.

Vertaal .
Toen de Perzen de stad Snarta bele-

gerden, gebood Leonidas de levensmid-
delen streng te verdelen. Opdat echter
ieder datgene kreeg, wat hij voor het
leven dringend nodig had, werden de
porties zó afgemeten, dat de krachtig-
sten het meeste kregen, want zij moes-
ten hun kracht voor het werk en voor
de strijd behouden. Ten bewijze van hun
kracht moest iedere man - maar ook
iedere vrouw - voor zij de perkamen-
ten strook ontvingen, waarop de hoe-
veelheid van hun levensmiddelen stond,
getuigenis afleggen van hun kracht in
het discuswerpen of het heffen van mar-
meren blokken. Op de veroveringstocht
van Mohamed naar Mekka was water
slechts met grote moeite te verkrijgen
en te transporteren. Daarom werd op
het voorhoofd van elke man een groe-
ne verfvlek gemaakt, waarvan bij de
ontvangst van het rantsoen water een
vierde deel werd weggewreven. De
vloeistof, die de verf verwijderde, beza-
ten slechts de waterwachters, die uit
de kringen der meest betrouwbare en
meest onomkoopbare personen waren
gekozen, van wie men aannam, dat zij
ook werkelijk telkens een kwart zouden
uitwissen.

Uitwerkingen van Vlaamse cursisten
vóór 25 November aan V.E.B., Studan-
to, postbus 342, Brussel ; voor Neder-
landse cursisten aan A. J. Kalma, Sta-
dionkade 6, Amsterdam-Z.

PRI VENUSAJ BRAKOJ
En la jaro 1820 kampulo de la insulo

.Nlilo elfosis en sia ĝardeno la statuon de
Venuso, pri kiu fieras nun la pariza
Louvre kaj kiun ĉiu art-amanto admiras.
Cu la feliĉa kampulo trovis la beluli-
non sen brakoj ? Ne, ŝi posedis tiujn
membrojn, raportis - je la daŭra miro
tie la arkeologoj - al la franca akade-
mio la markadeto Dunont d'Urville, kiu
vidis Venuson -I- brakoj unu semajnon
post ŝia elterigo kiam li sin trovis en
la insulo kun la ŝipanaro de la Chevrette.
Li avertis la francan amhasadoron en
Konsta.ntinoplo kaj ties sendito sukcesis
aĉeti la intertempe jam venditan bildon
post iom da bruo kaj ŝajne eĉ da frap-
bruo... Konsultu nur enciklopedion kaj
vi scios, kion opinii. Nur pri la braka
sorto Ia historio silentas.

Sed iom antaŭ la milito ĝi denove ek-
malmutis. Nome, D-ro Mourron, ĉefo de
la rnilitŝipara sanitara servo, hazarde
ekkonis personajn dokumentojn de ko-
lonelo Olivier Voutier, kiu mortis en 1877.
Siatempe ĉi tiu estis 1-a klasa marka.de-
to sur la Estafette kaj la 8-an (le Aprilo
1820, li mem estis en Milo atestanto de
la reviviĝo de la fama Venuso. Li faris
skizon de ŝi kaj alveninte en Konst(tnti-
noplo, li tuj sciigis la amhasadoron. kiu
komisiis sian kunlaboranton De Marcel-
lin per la Estafette al la insulo.

Nu, la dokumento prezentas amplek-
san priskribon, el kiu i.a. klare eviden-
tiĝas, ke la statuo ne plu posedis brakojn,
ĉe la elfoso, dum Dumont d'Urville, es-
tanta en la insulo inter la du vojaĝoj
de la Estafette, pretendas ke li vidis ilin...

La dokumento tamen ne klarigas, kiel
okazis ke Voutier ĉeestis je la preciza
momento la elterigon, kiu sendube en tiuj
regionoj nur estis hazarda okazajo. Aŭ
ĉu psikologie estas klarigeble, ke  Venuso
tiom blindigis la junulojn, ke ili ne ka-
pablis atenti detalojn ? Feliĉe ke Venu.sr,
ne bezonas brakojn por esti belega. Kon-
traŭe, iuj eĉ bedaŭrus ilin.

Tyneverum.

Tre kurioze.
Se mi mensogas, ne mi mem knlpas

pro tio, ĉar konato kun sincera voĉo
telefone ĵuris al mi, ke li persone tra-
vivis ĉion. Li iris unu tagon al Bruselo,
por negocoj, sed kun Za peka intenco
en la postkranio investi en senkupona
kostum.o (estis en Majo 1949a) grandan
parton de la vojagdevizoj, kiujn li dis-
ponis.

Alveninte, li unue vizitis magazenon.
Li aĉetis belegan kostumon, pagis kaj
deponis gin ĉe Za ekspeda fako, ĉar kom-
preneble li ne deziris penmarŝi la tutan
tagon kun gi tra Bruselo. Post tio .li
faris siajn gravajn aferojn, manyis iom,
reiris al la magazeno preni la paketon
kaj eniris la vagonaron hejmen.

Gis nun ĉio estis en bona ordo. sed
tian venos la plej granda malfacilajo :
la. limo. Tamen, ankaŭ tion nia ruztlo
antafividis. Kompreneble li surntetus tiun
novan kostumon - tiam ekrimarkus ion,
neniu doganisto eĉ ne nederlanda. Su&
sia plui'surtuto li portis nur superĉemi-
zon kaj pantalonon, jam dum multaj ja-
roj fadenmontran, manyoprpvizejon por
armeo da tineoj. Kiam la vagonaro prok-
simi4is al Nederlando, li do bezonis fCr-
ri nenion alian ol, kun la aĉetaĵo sub le
brako, iri al Za necesejo, demeti la pan-
talonon kaj forjeti gin tra la fenestro.
Kantetante li post tio malfermis le pa-
keton.

Nu, Za Belgoj estas afabla, sed sen-
konscienca popolo. Foriginte la paperon.
Zl tenis hele verdan posttagrnezan virin
veston en la mano.

« Kaj kion vi faris poste ? » mi de-
mandis. ĉar ŝajnis al mi nepre interese
scii, kiel ie. senpantalone venas de la
limo al Amsterdamo.

Sed li rekroéis la mikrotelefonon.
KRONKEL en Het Parool
Trad. J. Rooker

Aforismoj
De E. Bohr, Weinsheim

Vera klereco havas nenion komunan
kun Ia praktikado de certaj lertoj. La
bilancsperta librotenisto kaj la insista
instruisto ofte estas spiritaj nuloj.

Ne estas Za faro pro Za faro, ne Za for-
tega streéado, kiuj nobligas Za ageman
homojn. La grado de la finigo, de Za
realigo, mezuras Za valoron de ilia la-
boro.

Silentado iam estas pli elokventa ot
ĉiuj oratoraj artoj.

Trad. F. W. Poppeck_
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KOMUNIKOJ
DE LA ĈEFESRARO

Por sekcioj, kiuj deziras aranĝi lum-
bildprelegon pri Nov-Zelando, la ĉefes-
traro senpage disponigas filmstrion kun
proks. 70 interesaj bildoj pri Nov-Ze-
lando kun esperantlingva teksto, laŭ kiu
oni povas kompili prelegon. Oni ĝusta-
tempe petu la materialon ĉe la ĝen.
sekr. pagante garantian sumon de g.
5,-, kiu estos repagata post rericevo
de la filmo. Largeco de la filmstrio 32
mm.

En sia lasta kunveno la adm. ĉefestra-
ro konsideris la nunan financan staton
de nia asocio. « Nederlanda Esperan-
tisto » en sia nuna formo kaŭzas tiom
da elspezoj, pro la subita devaluo eĉ
pli ol ni povis antaŭvidi, ke deficito
estos neevitebla. Ni jam konsideris la
eblon aperigi nian organon dumonate,
sed se iel eble, ĝi restu monata eldono.
Kompreneble kotizplialtigo estus rime-
do por plibonigi la nunan financan sta-
ton, sed ĉiuj ĉefestraranoj samopinils
pri tio, ke ne estas dezirinde proponi
kotizplialtigon por la venonta jaro. Ni
volas sugesti alian solvon, nome ke
tiuj anoj, kiuj povas malhavi iom pli,
pagu libervole ekstran sumeton donace
krom Ia ŝuldatan kotizon, kaj volonte ni
ekscios la opiniojn. de Ia sekcioj pri tiu

INFORMOJ
pri la 35-•a Universala Kongreso de Es-
peranto en Parizo, Francujo. 5-12 aŭ-
gusto 1950.

Loka Kongresa Komitato : Prezidanto
S-ro Georges Warnier ; Ĝenerala sekre-
tario : S-ro Jean Couteaux ; Konstanta
sekretario : S-ro O. T. Nicolaisen ; Ko-

Kongreskotizoj :

KIU NE KONAS GRONINGEN
NE KONAS NEDERLANDON !

En la nordo kuŝas Groningeno ;
Tie estos nia jarkunven'
Ni kalkulas do je via veno
Al proksima la Kongresfesten' !
« Sed ni ja vidos tie nur bovinojn.
Kaj vojagado kaŭzos t.ro da pen' ! »
Ne kredu skeptikulojn kaj -ulinojn
Sed konvinkiĝu mem per via ven' !
Jam nun provizore aliĝu ĉe s ino L.

de Vries-Kanning, Witte de Withstraat
25, Groningen. Kiuj deziras gastlobi ĉe
privatuloj, anoncu sin plej baldaŭ ! Sek-
ciaj estraroj, aranĝu ŝparkasojn, por
ebligi al plej multaj anoj partoprenon
en la kongreso de L.E.E.N. !

REZOLUCIO
de Norvega Esperantista Ligo
« La jarkunveno de N.E.L. en Trond-

hejmo, Pentekoste 1949
Konstatas ke la proponoj de pastro J.

Kubacki pri ŝanĝoj en la ortografio kaj
vortaro de Esperanto estas kontraŭaj
al la Fundamento de Esperanto, kaj

konstatas ke la agado de pastro J.
Kubacki povas nur disigi la fortojn de
la E.movado anstataŭ kunigi ilin, kaj

rekomendas al la E.istaro tutmonda
malaprobi la proponojn de pastro J. Ku-
backi kaj ĉiel kontraŭlabori lian agadon,
por la bono de nia afero, kaj

admonas al pastro J. Kubacki tuj ĉe-
sigi sian subfosan agadon, en la intere-
so de la internacilingva movado. »

sugesto. Cu vi scias alian, pli efikan sol-
von ? Se jes, bonvolu informi nin kaj
viaflanke fari alian sugeston, kiun ni
certe serioze konsideros. Aliĝo de multaj
novaj anoj signifas pligrandigon de niaj
enspezoj, aliflanke eksiĝo de anoj, ĝis
nun fidelaj al nia movado, signifas la
malen. Pro tio ni urĝe admonas la sek-
ciajn estrarojn laŭpove varbi novulojn
kaj ne akcepti eksigojn sen serioza es-
ploro de la kialoj. Se iel eble vi retenu
aŭ revarbu « eksiĝemulojn ».

De la « kontaktkunveno », okazinta la
25-an de junio en Amsterdam, pri kiu
nt aperigis sciigon en rubriko « komu-
nikoj de la ĉefestraro » en la lasta nu-
mero de « Nederlanda Esperantisto »,
estis farata detala 8-paĝa protokolo,
kiun ni ciklostiligis por la ĉefestraranoj
de ĉiuj al tiu kunveno invititaj asocioj.
La sekcioj, kiuj interesiĝas pri tiu afero
povas senpage mendi ekzempleron ĉe
la ĝen. sekr.

En Bozum (Fr.) naskiĝis nova sek-
cio. Ni elkore bonvenigas la novulon en
nia mezo !

Bonvolu atente relegi la sciigojn pri la
elekto kaj reelekto de delegitoj de U.E.
A., publikigitajn en la rubriko « komu-
nikoj de la ĉefestraro» en la antaŭa
numero.

mitatanoj : S •ro Paul Boulet, S-ro Jean
Gulliaume, Fino Huguette Royer kaj
S-ro Raymond Schwartz.

Adreso : 35-a Universala Kongreso de
Esperanto, 62, Avenue de Clichy, Paris
- 18, France.

Kongresejo : La Sorbonne (Universi-
tato de Parizo).

fr. fr. 1000 	 1000 	 1000

Glumarkoj, afi&oj kaj broŝuroj pri Pa-
rizo ne ekzistas, do, ne petu pri tiuj.

Fakkunsidoj : Tiuj, kiuj volas aranĝi
fakkunsidojn estas petataj sendi infor-
mojn aI ni kiel eble plej frue, kun indiko
pri Ia probabla nombro da ĉeestantoj.

Lj.migo : Notu la jenan gravan infor-
mon pri aliĝoj al la kongreso : Ni ne
akceptos kongresaliĝojn post la 1-a de
julio 1950.

Jen kelkaj partoj de la KONGRESA
PROGRAMO : Interkoniĝa vespero, so-
lena malfermo, diservoj, laborkunsidoj,
fakaj kunsidoj, teatra vespero, kongre-
sa halo, internacia somera universitato,
floraj ludoj, filmprezentadoj, oratora
konkurso, sporto kaj ekskursoj.

L. K. K.

Voor de jeugdcursussen :
Korte : Sub la Verda
Korte : Sub la Verda
Korte : Sub la Verda
Korte : Sub la Verda

Fl. L. E.
VARBU VI !

(`Ju vi estas pretaj ? Mi supozas ke
jes, ĉar la varbokonkurso 1950 ne an-
koraŭ estas anoncita, tamen jam enve-
nis la unuaj kotizoj de novaj anoj, pere
de varbanto. Sed necesas fiksi regula-
ron, kiu grandlinie povas esti la sama
kiel lastjare.

REGULARO.
1. Rajtas partopreni, ĉiuj ligaj mem-

broj 1949 kaj ĉiuj sekcioj de F1.L.E.
2. Po varbita « amiko » (15 aŭ 25 fr.)

Ia varbinto ricevos 1 poenton ; po
varbita membro (150, 75, 50 aŭ 25 fr.)
aŭ eksterlanda abono (75 fr.) 5 poen-
tojn.

3. La poent-kalkulo okazos jene : la Ii-
ga kasisto notos ĉiujn mendojn de
atestoj por amikoj je la nomo de
la mendanta sekcio aŭ ligano ; post la
limdato la sekcioj faru liston, men-
ciante la poentojn po sekciano ; la
liga kasisto notos 5 poentojn kiam li
enspezos pagon por nova membro
(Sur la slipo oni bonvolu indiki :
Varbk onkurso) .

4. La konkurso komenciĝis la 1-an de
septembro kaj finiĝos la 30-an de
aprilo 1950.

5. La premio-listo estos baldaŭ publiki-
ta ; tamen kelkaj detaloj jam estas
konataj :
a) la sekcio, kies sekcianoj sume atin-

gos la plej grandan poentnombron,
ricevos valoran premion.

b) 15 premioj estos donacataj al la
membroj kiuj atingos la dekkvin
plej altajn poentnombrojn i.a.

I. Senpaga (restado en eksterlanda
Esperanto-aranĝo (kongreso aŭ
somerkurso)

2. Senpaga restado en nia kongreso
en Oostende, dum la pentekostaj
tagaj 1950.

Atentu la novan kotizon por membro
malpli aĝa ol 21 jaro (50 fr.) ; notu ke
la estrarkunsirio__ »eptembr° decidis
ke la liga parto en la kotizo por amiko
estu 7,50 fr. anstataŭ 5 fr. Estonte, je
mendoj de la atestoj, oni antaŭpagu po
7 ;50 fr.

Ne hezitu, kaj varbu por Esperanto
kaj por F1.L.E. Ci-jare ni speciale al-
vokas la reprezentantojn. Por disvastigi
la ideon de mondhelplingvo, kaj prepari
Ia terenon por sekcio, necesas ke ĉiu
Esperantisto en ilia urbo estu membro
aŭ almenaŭ amiko de nia ligo. Forta li-
go, forta movado kaj pligrandigo de la
centra propagando, kiu plifaciligas la
lokan agadon. Ni finkonstruu la magian
figuron :

membroj _ reprezentantoj
sekcioj - estraro

FL. L. E.
Via sekretario.

2,10 bfr. 30,00
0,45 bfr. 8,00
1,50 bfr. 26,00
1,00 bfr. 17,00
0,35 bfr. 6,00
1,25 bfr. 21,00

Gvidilo (v.d.onderw.) f. 2,50 bfr. 42,50
Lahorilo I (v.d. L.) f. 0,90 bfr. 15,00
La:borilo II (v.d. L.) f. 0,90 bfr. 15,00
Memorigilo (v.d. L.) f. 0,50 bfr. 7,00

f. 7,80 bfr. 150,00
f. 1,75 bfr. 29,00
f. 1,50 bfr. 25,00
f. 5,25 bfr. 85,00
f. 2,10 bfr. 36,00
f. 1,90 bfr. 30,00
f. 11.25 bfr. 190,00
f. 5,00 bfr. 85,00

f. 2,25 bfr. 37,50
f. 10,50 bfr. 177,00

La kasisto parolas
Proksimiĝas la nova jaro 1950
El mia vidpunkto tio signifas finiĝon

de la membreco 1949 kaj ke la kotizoj
1950, nutrajo liga, estas enspezotasj.

Por faciligi mian laboron, mi tial in-
siste petas ke la VEB-anoj tuj ĝiru, laŭ
la suba listo, sian kotizon je P.C.K. N°
2321.50, V.E.E. Brussel.

Ne forgesu ke vi ege favoras nian
agadon, varbante membrojn, kaj ke vi
tiel povas gajni diversajn premiojn !

Antaŭdankon !
Jen la listo de la diversaj kotizoj :

Membroj ( kun F.E.) : 	75 Fr.
Enlogantaj (kun De Esperantist) 25 Fr.
Subtenantoj membroj : min. 	 150 Fr.
Amikoj 	 15 Fr.
Amikoj (kun De Esperantist) 	 25 Fr.
Junuloj, ĝis 18-jaroj

(kun F.E. kaj La Juna Vivo) 50 Fr.
Junuloj, 18-21 jaroj : (F.E.) 	 50 Fr.

V.E.B.-anoj !
Statuta ĝenerala kunsido, 6.XI.49, en

Vlaamse Club, E. Jacgmainlaan 121,
Brussel, je la 14-a h. Ne forgesu !

BIBLIOGRAFIO
SOMERA UNIVERSITATO. - Mal-

mii - 1948. - Eldonita por U.E.A. (ie
« The Esp. Publishing Cy Ltd. - 108 p.
- Prezo ĉe F.E.I. ---- 40 B.Fr.

Bonpapera, bonpresa eldono tre re-
komendinda kun ege interesa enhavo,
nome la prelegoj faritaj de eminentaj fa-
kistoj niaj dum la U.K. en Malmd. En-
konduko klarigas, ke ne eblis pritraktigi
unuecan temokomplekson, kiel ekz. - ni
memoras - okazis en Antverpeno (1928)
pri la Maro kaj la Navigacio.

Se tio estas bedaŭrinda, koncerne la
ĝeneralan gravecon de nia dumkongresa
« somera universitato », ni ne subtaksas
la avantaĝon logi per tiaj memstaraj
variaj prelegoj pli vastan Esperanto-
publikon. Precipe tiuj, kiuj partoprenas
la postmilitan furoron pri la « tro-diges-
titaj » resum-serioj, ĉi tie trovos fidinde
instruan, pli ĝuindan legajon kaj ĝojmi-
ros pri la taŭgeco de Esperanto, kiel
kristalklara esprimilo de sciencaj te-
moj. Ili interesiĝos pri la Laponoj, la
kimraj artfestoj, la mirindajoj el la na-
turo, pri astronomiaj sensacioj, malami-
koj de la naturplantoj. kalevala kulturo
(kie ili agrable retrovos la nomon de
s-ano Kalrna), pri sveda koopera mova-
do, humoro kaj humoristoj kaj pri inter-
nacia juro.

Ke juro estas, por nefakuloj kiel ni,
trokomplika « scienco », ni spertis per
la prezentitaj faktoj, ke por la Nazioj
la suvereneco signifas i.a. « la inalkaŝan
terorismon en la internaciaj rilatoj », kaj
ke ekz. Hispanujo de Franko, laŭ sia in-
terna socipolitika organizo, « ne donas
sufiĉan garantion pri sia neakatemo por
esti membro de UN ». Verkante ĉi tiun
•recenzon ni ĵus legis pri minacegaj ata-
koj kontraŭ la patrujo de la preleginto,
fare de Statoj, kiujn li eĉ ne en sonĝo
envicigis en la menciitan kategorion.

TYN.

E.S.E.
(Fack 19017, Stockholm 19, Svedl.)

STENOGRAFIO LAŭ SISTEMO DE'
MELIN, aranĝita por Esperantoj de 0
A. Nilsson, 17 p.

MARY KAJ SULO, koresponda ra-
konteto de Karnemoro, 1-15 milo. 16 p. :
en ĝi temas pri la amikigo de brita kna-
bino kaj finna knabo. La leteroj estas
kompreneblaj per la 500 radikoj de la
suba libreto ; ĝi estas facila kaj, kom-
preneble, lingve modela legajo por novaj
Esperantistoj.

Vdgvisare tilt Vitrldsprciket (Vojmon-
trilo al Ia mondlingvo), nova reklamilo
por E. inter svedlingvanoj. Ĉi estas ver-
kita de V. Setei.lii kaj prezentas la ker-
non de E., - 500 vortojn per kiu la
studanto povas akiri scion pri 10.000
vortoj.

KATALOGO B : enhavas titolojn de
preskaŭ 400 libroj eldonitaj de eldone-
joj ekster Svedujo.

La prezentita materialo pruvas la
disvastiĝon de E. en Svedujo kaj la taŭ-
gecon de la eldonejo kaj de la eldonitaj
verk(et)toj. Dirk.

NOVAJ GAZETOJ

Am.erican Friends of World Esperan-
to, n-ro 1 de majo 1949. Propaganda mo-
nato gazeto en angla lingvo sub redak-
to de Dro A. Anthony ; E. Campaign
Office, 608 S. Dearborn Street, Chicago
III, Usono.

Usona Revuo, n -ro I (sept. 1949)
Grandparte redaktita en Esperanto de
S. A. Klukovski ; ĝi estas monata, 8-pa-
ga kaj eldonata de E. Interlanguage
Foundation, 1018 Lincoln Avenue, Mil

-waukee 15,, Wis., Usono.

NED. ESPERANTISTEN -VEREN. « LA ESTONTO ESTAS NIA »
Alg. Secretariaat, schr. cursus voor beginners en uitleendienst :
Mr. A. J. Kalma, Stadionkade 6, Amsterdam-Zuid, Tel. 96160.
Penningen.: P. M. Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam-O. Postr. 34563.
Boekendienst : H. A. Appel, Z.O.singel 5, Bergen op Zoom, postrek. 76915.
Bibliotheek : E. A. Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht.
Propaganda-dienst : H. Bakker, Van Tuyllplein 33/1, Amsterdam-Zuid, tel. 95320.
Schr. cursus v. gevorderden, examen B: H.A.Appel, Z.O.-singel 5, Bergen op Zoom.
Alg.Ned.Esp.Examen-comm.: Mej.H.M.Mulder, Zilvermeeuwstr. 29, Badhoevedorp
Cefdel. U.E.A. : P. Moen, Schaarbergenstraat 104, Den Haag, postrek. 79167.

Kongresano
Edzo aŭ edzino de kongresano
Junul (in )o ne pli ol 20-jara
Subtenanto (Ne ricevos kongreskarton.)
Minimume

Pagoj : Estas akceptataj ĉiuj pagiloj
ŝanĝeblaj en bankoj poŝtmandatoj k.t.p.

Kiel pagon por la kongreskotizo ni ne
akceptas poŝtmarkojn aŭ varojn, sed ni
povas akcepti ĝuste stampitajn interna-
ciajn respondkuponojn laŭ la tarifo 1
rpk. = 25 fr. fr.

Ali.t)i.loj : Haveblaj ĉe la kongresofice-
jo ; U.E.A. ; U.E.F. kaj ĉe la landaj
asocioj. Aliĝo validas nur kun same
tempa paĝo. Skribu la nomon kaj adre-
son tre klare, prefere per maŝino aŭ
per literoj similaj al presitaj.

Kongreskarto : Tuj post la ricevo de
la aliĝilo kaj kotizo, L.K.K. sendos al
vi la definitivan kongreskarton.

Informpetoj : Al informpeto bonvolu
aldoni internacian respondkuponon,
(francoj, poŝtmarkon).

35-a Universala Kongreso de Esperanto Parizo, 1950

Standardo :
Standardo :
Standardo :
Standardo :

Aanbevolen leesboeken en romans :
Waringhien : Leteroj de Zamenhof
Capek : Skizoj pri Nederlando
Baghy : La verda koro (kursa romaneto)
Wills Crofts : :Morto de trajno
Bernadotte : La fino
Novaj Esperanto-Historietoj
Dietterle :: Originala Verkaro
Rembrandt, la magiisto (abunde ilustrita)

Woordenboeken :
Schidlof : Zakwoordenboek
Grosjean-Maupin : Plena vortaro

Studiewerken :
Benink : Leerboek Esperanto 	 f.
Degenkamp : Leidraad bij de studie van de E-literatuur f.
Degenkamp : De voorzetsels in het Ned. en Esperanto f.
Examen Doen 	 f
100 Vragen over grammatica en onderwijs 	 f.
Isbrii.cker : Historio kaj Organizo de la E-movado 	 f.

Porti voor koper. Bestellingen aan :
Boekendienst LEEN, Z-O-Singel 5, Bergen op Zoom (giro : 76915)
Vlaams E-Instituut, P. v. Humbeekstr. 3, Brussel-W. (giro : 326851)

•
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Niaj Esperanto-Enigmoj kun premioj
	

SAIDJAH kaj la BUBALO
verkis : Multatuli

el la nederlanda : Hedero
Oi tiun transigon la tradu.kinto dedicas al ene. Adinda, ie en la vasta mondo.

Akiras PREMION post n-roj 69-70 :
F-ino S. Popelier (115) el Blankenberge
,(FLL.E.) kaj, por LEEN, F. Prak el
Arnhem.

SOLVOJ.
N-ro 71. stel ; kast ; task ; sark ;

knar ; kom ; pork ; korv ; verk ; kern
tren ; nest ; pent ; pont ; Stop ; paŝt ;
talp ; Stal ; ŝtel ; stel.

N-ro 72. Horiz. 1. prem ; monarki. 2.
kor ; nur ; on. 3. teni ; clens. 4. asoci ;
de ; fi. 5. Kore ; se ; mis. 6. sol ; pro-
krast. 7. krest ; blank. 8. iel ; oranĝ. 9.
vitr ; do. 10. religi ; pore. 11. medi ; ban.
12. meti ; neglekt. - Vertik. 1. pul ;
skin ; um ; em ; 2. akord ; 3. ek ; sole ;
vent. 4. motor ; stil. 5. recept ; tim. 6.
ni ; orgen. 7. oni ; sobr ; ide. 8. nu ; de-
klam ; ig. 9. arde ; ran. 10. mank ; obe.
11. konfisk ; drak. 12. insist ; poent.

N-ro 73 : KRUCVORTENIGMO.
Horizontale. 1. Li perdis siajn gepa-

trojn (R) ; malgranda kvarpiedulo (R);
malpuraĵo sur vojo (R). 2. denove ; in-
klino. 3. grandnombre ; en ĉi tiu momen-
to ; poseda adjektivo. 4. diservo (R) ;
relativa pronorno ; 5. meriti (R) ; antaŭ
la deka ; malkonfesi. 6. parto de fin-
gro (R) ; prepozicio. 7. ŝtofo (R) ; es-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Plaatselijk Nieuws

V.E.B. - Afdeling Gent. De eerste
maand na het verlof is door onze afde-
ling benuttigd geworden om een strijd-
plan tot aktieve propaganda voor Es-
peranto uit te bouwen.

Het eerste en noodzakelijkste is wel
de vorming van onze leden tot echte
esperantisten. Daarom werd een vervol-
makingscursus begonnen onder leiding
van onze Voorzitter, de Heer Mortel-
mans. Een cursus voor beginnelingen
zal na Nieuwjaar aanvangen en inten-
sief doorgevoerd worden. --- De moge-
lijkheid bestaat dat eerstdaags een
spreekbeurt zal gehouden worden in een
jeugdgroep welke hoofdzakelijk intellec-
tuele doeleinden nastreeft. Onderhan-
delingen zijn hierover bezig. - Er wordt
eveneens gestreefd om een propagandis-
tisch tooneelspel ten gehore te brengen
door bemiddeling van B.N.R.O. Gent.

Wie daadwerkelijk onze actie wil
steunen, kome regelmatig naar de we-
kelijkse Woensdagavondvergaderingen
om 8 u. in Café de Gand. Allen hartelijk
welkom.

V.E.B. - Afdeling Mechelen. Gedu-
rende de verlopen maand begon de Es-
peranto-cursus in de stadsschool. 15
deelnemers hebben zich aangemeld. Op
de wekelijkse vergadering van 12/10
werd een nieuw bestuur verkozen be-
staande uit : Vercammen, Voorz.; M.
Goedgezelschap, Onder -voorz.; F. Wil-
lems, penningmeester; Mej. M. Buts,
.secr.; J. Bertels, Bibliothecaris en Th.
':Van Gindertaelen, Konsilanto. De bij-
dragen voor de afdeling werd bepaald
op 5 fr. per maand en er werd het be-
stuur de taak opgedragen een volledig
statuut uit te werken tegen het einde
van dit jaar. Op 19/10 ging de zang -

.avond door onder de bevoegde leiding

Konciza raporto pri Ia
La 15-an de Junio '49, la Esperanto

Film-Grupo rememoris sian dujaran ek-
zistadon.

En sia jarraporto la prezidanto, s-ro
Dercks, konstatis, ke la membroj po-
vas esti kontentaj pri la akiritaj rezul-
tatoj. Multege da laboro oni faris, kio
montriĝu el kelkaj ciferoj.

La tuta korespondado amasiĝis ĝis 7
plenplenaj ujoj. La elspezoj . por afran
ko sumigas 157 ned. guld. (t.e. proksi-
mume mil-en. kaj eksterlandaj leteroj).
Por la propagando (cirkuleroj, anoncoj,
kliŝoj, k.t.p.) oni elspezis multajn ten-
tojn da ned. guld. Kun 79 landoj la pre-
zidanto korespondis. La financa bazo es-

: tas tute sana. Ĝis nun la membroj tra-
dukis 19 tekstarojn (entute 466 pa-
gojn), kiujn ni jam eldonis. Multaj en-
kaj eksterlandaj gazetoj menciis la E.
F.G. Ni nombras pli ol 100 artikolojn
kaj recenzojn. En 32 diversaj landoj

tigi (R). 8. aldoni. 9. tago (R) ; havan-
ta altajn moralajn kvalitojn (R). 10.
malkune (R). 11. homo, pri kiu ni sentas
kortuŝon ĉar li estas malfeliĉa. (R).

Vertikale. 1. fakto en la pasinteco (R).
2. membro. 3. nekonata persono (R).
4. daŭre (R). 5. li intence diras malve-
ron (R) ; prepozicio. 6. agi laŭ ekzem-
plo de iu alia (R). 7. gilotini (R) ; per-
sona pronomo. 8. sufikso (R). 9. sciigi
(R). 10. aŭdigi senharmoniajn sonojn
(R). 11. havanta iun econ de vitro (R).

N- ro 74 : MALKOVRU
en la suba teksto radikojn de verboj,
kiuj esprimu kriadon de bestoj.

« Estas tro malvarme ĉi tie kun tiu
malferma fenestro, » ŝi diris, « bonvole
fermu gin. » Oheeme li palpe provis trovi
sian vojon en la mallumo. - Siajn sen-
tojn li esprimis per kelkaj trafaj frazoj,
kiuj agrable karesis ŝiajn orelojn. - Ne
estu superstiĉa kaj venu kun mi : la
nigra kato, kiun vi antaŭ momento vidis
sub la arbo, ja jam forkuris. -- Post
sia mirakla konvertigo li farigis fervora
apostolo. - --. Kio fariĝos mia filo ? Nek
luksa magazeno, nek komforta oficejo
allogas lin : li sopiras al la kolonio. Sek-
ve restos nur jena solvo : farmi aŭ aĉe-
ti bienon en Kongolando. - Kiam la
patrino revenis kun la antikva komodo
estiĝis akreta disputo. Por trankviligi
la patron kaj pruvi, ke ŝi ne malŝparis
lian monon, Si volis montri la kvitan-
cojn, por ke li kontrole kalkulu la els-
pezojn faritajn dum la pasinta monato.
- Kial ŝi do ĉiam aĉetas por si bluajn
robojn ?

Ekzemplo. En la frazo « Ne akuzu min
pri tiu krimo. » estas kaŝita la radiko
zum. Abelo, muŝo, k.t.p., zumas.

La solvojn sendu la nederlandanoj al
S-ro Teunissen, Legmeerstr. 37.A.1., Am-
sterdam-West, kaj Flandra Ligo al
Postbus i4 (Enigmoj), Brussel, antaŭ
la 20-11-1949.

van Dhr. Van Peteghem. Op 15/10 na-
men een 10-tal onzer leden deel aan het
feestje ingericht door afdeling Brussel
en zij vermochten er de 7 Brugse deel-
neemsters uit hun « Deense » bus te
ontmoeten. Het programma voor No-
vember : 9/11 : enigmoj; 16/11 Vivanta
gazeto; 23/11 « La animo de la. Virino
lafi G. Lombroso, spreekbeurt door Dr.
Mr. Th. Van Gindertaelen; 30/11, zang-
avond (leiding Dhr. Van Peteghem).

ANONCETOJ
deziras korespondi pri Flandrujo, poŝt-

kartoj kaj leteroj : Ramon Bach Casas,
San Bartomeu, 15-3 •--- Manresa (Bar-
celona), Hispanujo.

Wolfs Pieter_ de Burletlaan, 151 Wil-
rijk-Antwerpen (Belgu jo) 33 jara, ofi-
cisto, deziras korespondi pri filmoj, lite-
raturo sporto.

EIROP- kaj MOND-FEDERALIS-
TOJ HOMARAMAJ INTRUIS T-
IN 0 J ĉiulernejgradaj kaj ĉiulandaj
bonvolu ure interrilati - ne ŝuldi -

:;ante - kun Movado « Lernejo por Ci-
vilizeco ». Adresu leteron : S-ro C. CER-
RI, MLC ---- C.P. 89 - VARESE (Halm-
jo). Afranku filatelie ; helpu eble per
prk.

Tecuo SIBATA, Uakatake-ĉo - Hi-
gasijama-ku, KIOTO, Japanujo, 20-jara
elektra laboristo, deziras korespondi pri
novaĵoj koncerne lahormovadon, pri his-
torio, kaj pri ekonomia popol-vivo.

Gimnaziano - 19-jara - Hideo Juasa,
2, Miŝimarujama-ĉo, Mijazaki-ŝi-Japa-
nujo, deziras korespondi pri vivo de kna-
boj kaj pri elementa lernejo.

Esperanto Filmo-Grupo.
jam nun estas bonaj perantoj kaj re-
prezentantoj. La interesigo por la film-
strioj estas kontentiga. Kompare kun
la antaŭa jaro la vendo en tiu-ĉi estas
la trioblo. Plejmultdezirataj estis la
filmstrioj pri « Grekujo », « La Ara-
boj » kaj « Sovaĝaj bestoj en Afriko ».

En sia tria jaro la E.F.G. starigos (kaj
jam parte starigis) novajn grupojn,
kiuj laboros sammaniere. Ankaŭ aliaj,
kapablaj Esperantistoj, kiuj disponas
ni sufiĉa tempo, povas sin anonci.

En la fino de sia detala raporto la
prezidanto denove atentigas pri tio, ke
la celo de la grupo estu kaj restu : la
aplikado de Esperanto ; aplikado kaj
anlikado. Al la membroj de la grupo
la cetere ne facila tasko efektivigi tiun
celon. Multega laboro ankoraŭ atendas
ilin, sed per unuigitaj fortoj kaj per la
nepre bezonata kunlaboro ili zorgos, ke
la E.F.G. tenu sian bonan nomon.

La patro de Saidjah havis bubalon, per
kiu li kulturis sian kampon. Kiam la
distrikta ĉefo de Parang -Koedjang for -
prenis tiun hubalon, li tre malĝojis, kaj
diris neniun vorton, multajn tagojn. Ĉar
proksimis la plugotempo kaj li timis ke,
se la sawah ne estas gustatempe kultu-
rata, ankaŭ pasos la semotempo kaj
fine ke li ne povos tranĉi padie-n, kon-
servotan en la doma Iom.bong.

Por legantoj kiuj konas ja Javon, sed
ne Bantam-on, mi devas rimarkigi ke en
tiu rezidentlando ekzistas persona ter-
propreco, kio aliloke ne estas la kazo.

La patro de Saidjah nun estis tre zor-
goplena. Li timis ke lia edzino bezonos
rizon, kaj ankaŭ Saidja.h., kiu ankoraŭ
estis infano, kaj la fraĉjoj kaj franjoj
de Saidjah.

Krome, la distrikta ĉefo denuncos lin
al la asista rezidento, se malfruos la
pago de lia tero-rento. dar tio estas
leĝe punebla.

Tiam la patro de Saidjah prenis kris-
on, kiu estis poesaka de lia patro. La
kris ne estis tre bela, sed arĝentaj ben-
koj ĉirkaŭis la ingon kaj ankaŭ sur la
ingopinto estis arĝenta plateto. Li ven-
dis tiun kris-on al ĉino, kiu loĝis en la
ĉef-loko, kaj hejmenvenis kun dudek
kvar guldenoj, por kiu mono li aĉetis
alian hubalon.

Saidjah, kiu tiam aĝis ĉirkaŭ sep ja-
rojn, baldaŭ amikiĝis kun la nova buba-
lo. Ne senkiale mi diras : amikiĝis, ĉar
estas efektive tuŝe vidi kiel la java kerbo
ligiĝas al la knabeto, kiu gardas kaj
flegas ĝin. La forta besto bonvole kli-
nas la pezan kapon dekstren aŭ maldek-
stren aŭ suben laŭ la fingropremo de la
infano, kiun ĝi konas. kiun ĝi kompre-
nas, kun kiu gi kreskis.

Tian amikecon la eta Saidjah rapide
inspiris al la nova gasto kaj ŝajne la
kuragiga voĉo de Saidjah donis ankoraŭ
pli sia forto al la fortoplena postkolo
de la forta besto, kiam ĝi ŝiris la pezan
argilan grundon kaj desegnis sian vojon
je profundaj akraj sulkoj. La bubalo
bonvole turnis sin ĉe la ekstremajo (le
la kampo kaj ne perdis cololarĝon da
tero replugante la novan sulkon, kiu
ĉiam kuŝis ĉe la antaŭa kvazaŭ la
sawah estus ĝardena tero, rastita de gi-
ganto.

Flanke situis la sawah-oj de la patro
de Adinda, la patro de la infano, kiu ed-
zigos Saidjah..-n. Kaj kiam la fraĉjoj de
Adinda alvenis ĉe la intera limo. ĝuste
kiam ankaŭ Saidjah tie estis kun sia plu-
gilo, tiam ili gaje alkriis unu la alian
kaj konkure gloris la forton kal obee-
mon de sia bubalo. Sed mi kredas ke tiu
de Saidjah estis la pli bona, eble ĉar pli
bone ol la aliaj li sciis alparoli ĝin. Ĉar
bubaloj tre sentemas bonan alparolon.

Saidjah farigis naŭjara, kaj Adinda
sesjara, antaŭ ol tiun bubalon forprenis
de la patro de Saidjah la distrikta ĉefo
de Parang-Koedjang.

La patro de Saidjah, kiu estis tre mal-
riĉa, nun al la ĉino vendis por dekok
guldenoj du arĝentajn klamboe-hoke-
tojn, poesaka-n de lia edzino. Kaj por
tiu mono li aĉetis novan bubalon.

Sed Saidjah malĝojis. dar de la fraĉ-
joj de Adinda li eksciis ke la antaŭa bu-
balo estis pelata al la ĉefloko kaj al sia
patro li demandis ĉu, estante tie por ven-
di la kiamboe-hoketojn, li ne vidis la
beston. Kiun demandon la patro de Saki-
jah ne volis respondi. Tial li timis ke oni
buéis lian bubalon, kiel la aliajn buba -
lojn, kiujn la distrikta ĉefo forprenis
de la loĝantaro,

Kaj multe Saidjah ploris, pensante
pri la povra bubalo, kiun li tiel intime
frekventis dum du jaroj. Kaj longan
tempon li ne povis manĝi, ĉar lia gorĝo
estis tro mallarĝa, kiam Ii glutis.

Oni pripensu ke Saidjah estas infano.
La nova bubalo ekkonis Saidjah-n kaj

en la koro de la infano tre rapide oku-
pis la lokon de sia antaŭulo... Tro ra-
pide fakte. Ĉar, ho ve, la vaks-impre-
soj de nia koro tiel facile glatiĝas, por
doni lokon al posta skribo. Kiel ajn, la
nova bubalo ne estis tiel forta kiel la
antaŭa... ja tro vasta por ĝia postkolo
estis la jugo... sed la povra besto esti
bonvola kiel gia antaŭulo, kiu estis
buĉita kaj, kvankam Saidjah, renkon-
tante la fraéjojn de Adinda ĉe la limo,
ja ne plu povis glori la forton de sia bu-
halo, li malgraŭe asertis ke neniu supe-
ras la lian en bonvolo. Kaj kiam la Bul-
ko ne plu estis same rektlinia kiel an-
taŭe, aŭ kiam la terbuloj restis netran-
ĉitaj, li volonte honigis tion per sia pat-
jol, kiom li povis. Krome, neniu bubalo
havis oeser-oeseran-on kian la lia. La
penghoeloe mem diris ke estas ontong
en la kuro de la harvertebroj sur gia
postkolo.

Iam, sur la kampo, Saidjah vane kriis
al sia bubalo ke gi rapidu. La besto ob-
stinis. Saidjah, kolera pro tiel granda
kaj precipe tiel nekutima ribelo, ne povis
ne eligi insulton. Li kriis a.s. Ĉiu kiu es-
tis en Hindujo komprenos min. Kaj kiu
ne komprenas, profitas ke mi evitas al

li eksplikon de kruda esprimo.
Tamen, Saidjah intencis nenion mal-

bonan. Li diris tion nur ĉar li tre ofte
aŭdis la aliajn diri tion, kiam ili mal-
kontentis pri sia bubalo. Sed li ne be-
zonis diri tion, ĉar utilis neniom : lia
bubalo faris neniun paŝon pli. Ĝi skuis
la kapon, kvazaŭ por deĵeti la jugon...
oni vidis la spiron en ĝiaj naztruoj... ĝi
blovis, ektr•emis, tremis... estis angoro
en gia blua okulo, kaj la supra lipo  le-
viĝis tiel ke la gingivo nudiĝis...

« Fuĝu, fuĝu », subite kriis la fraĉ-
ĉoj de Adinda, « Saidjah, fuĝu ! Jen
tigro ! »

Kaj ĉiuj forigis de sia bubalo la plug-
jugon kaj svingis sin sur la larĝan
dorson, kaj galopis for tra sawah-oj,
sur galangan-oj, tra koto, tra arbetaro
kaj arbaro kaj allang-allang-oj, laŭ kam-
poj kaj vojoj. Kaj kiam, anhelante kaj
ŝvitante, ili enrajdis la vilaĝon Badoer,
Saidjah ne estis kun ili.

dar kiam ĉi tiu, liberiginte de gia ju-
go la bubalon, grimpis kiel la aliaj sur
ĝin por fuĝi kiel ili, neatendita salto de
la besto elekvilibrigis lin kaj ĵetis lin
teren. La tigro tre proksimis...

La bubalo de Saidjah, plu pelata de
propra rapido, pafiĝis kelkajn metrojn
preter la lokon, kie la morto atendis ĝian
junan mastron.

Sed nur proprarapide, kaj ne propra -
vole, la besto preteriris Saidjah-n. •Ĉar
anenaŭ ĝi venkis la imnuison, kiu regas
ĉiun materion - ankaŭ post la ĉeso de
Ia kaŭzo, kiu imnulsis ĝin -, kiam ĝi
►Diris, lokis sian plumpan korpon sur la
nlumpaj piedoj kiel tegmenton super la
infanon kaj turnis sian kornohavan ka-
pon al la tigro. Ĉi tiu saltis... sed lasta-
foje ĝi saltis. La bubalo kaptis ĝin sur
siaj kornoj kaj perdis nur iom da karno,
kiun la tigro forbatis de la nuko. .Ten
kuŝis la atakanto kun ŝirita ventro, kaj
Sairl,iah estis savita. Jesja estis ontong
en la oeser-oeseran de tiu bubalo !

Kiam de la patro de  Saidjah: estis pre-
nita for kaj buĉita tiu bubalo...

Mi diris, leganto, ke mia rakonto es-
tas monotona.

...kiam tiu bubalo estis buĉita, Sadi-
jah nombras dekdu jarojn kaj Adinda
teksis sarong-oin kaj batik-is ilin per
pinta kapala. gi jam devis esprimi pen-
sojn per sia farbo-kruĉeto kaj aflikton
ŝi desegnis sur sin teksaĵo, ĉar ŝi vidis
Sctirl jo.h-n tre malĝoja.

Kaj ankaŭ la patro de Saidjah. tre mal-
ĝojis. sed pli lia patrino. Ja ĉi tiu kuracis
la vundon sur la kolo de la fidela besto,
kiu reportis ŝian infanon sendifekta
hejmen kiam ŝi, laŭ la sciigo de la
fraĉjoi de Adinda., jam kredis lin rabita
de la tigro. Tiom ofte ŝi rigardadis tiun
vundon, pensante kiel profunde la unge-
go, kiu tiom penetris la krudajn histojn
de la bubalo, estus pelita en la molan
karnon de ŝia infano, kaj ĉiufoje kiam
ŝi metis freŝajn drogojn sur la vundon,
ŝi karesis la bubalon kaj diris al ĝi kel-
kajn ĝentilajn vortojn, ke la bona besto
sciu kiel patrino estas dankema. ;i espe-
ris ke la bubalo ja komprenis ŝin, ĉar
ĝi ankaŭ estus tiam kompreninta ŝian
ploradon, kiam ĝi estis forkondukata
por buĉado, kal sciinta ke buĉigis ĝin ne
la patrino de Saidjah.

(El « Max Havelaar »)

Klarigo pri mala.jah vortoj :

allang-allang : kano.
batik(i) : propre = pentri per vakso. Per
kupra ver§o-krueeto oni desegnas figu-
ron am.baaflanke de blanke tolajo ; poste
oni trempas gin en kolorigu. jon : ĉe tio
la kom-Mij partoj restas senkoloraj.
galangan : m.alla.rĝa digeto, kiu tenas Ia
akvon sur la sawah-oj.
kapala : vidu sarong.
kerbo : orienthinda dresita bubalo.
klamboe : kurteno.
kris : popola armilo de la javano ; ser-
pentforma maldika ponardo kun tre eta
tenilo.
lombong : tenejo por rizo kaj padie.
oeser-oeseran : Za sencon montras la
teksto.
padie : rizo en la spiko.
patjol : laborilo uzata de la javano kiel
ŝpato.
peng-hoeloe : pastro.
poesaka : heredaĵo.
sarong : aparta java vesto (vira all vi-
rina) ; peco teksita ei kapoko ; ĝiajn
ekstrenra.ĵojn oni. ku.nkndras ; unu el ili
estas kapala (kapo), kun larĝa rando.
sawah : rizokampo, provizita per artifi-
ke akvu.»a0.
tero-rento : imposto je Za terprodukto •j
(speciale rizo) ; proksimume 1/5 de la
meza produkto.
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